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MIAS HEMMELIGE SMAG 

 

”kys det nu det satans liv” 

Jeg sidder på mit værelse med Steffen Brandt plakater klistret på mine vægge. Jeg 

kigger i mit spejl, det er et stort spejl, hvor jeg kan spejle hele min figur. Jeg kigger på 

klokken, den er 17.45. Koncerten starter om 3 timer. Min første koncert med Steffen 

Brandt og tv2. Jeg tager alene derhen. Hvis jeg sagde det til min mor, ville hun ryste på 

hovedet og spørge, om Lady Gaga ikke var en bedre ide? Kigger op mod min 

yndlingsplakat. Steffen Brandt står med en sort guitar og sort jakkesæt. Med sit hvide 

hår der sidder helt perfekt. Jeg åbner min spotify, altså den på min telefon. På min 

computer ovre i skolen hører jeg  alt det andet popbras for at fitte ind. Mira ville få et 

grineflip , hvis hun så , at jeg hørte alle Steffens sange på tv2s  album. Jeg sætter ”blod 

sved og tårer” på og laver en lille armdans. Det er en af mine yndlingssange. Jeg kigger 

ind i mit hvide klædeskab. Der hænger kun sort og mærketøj. Noget som jeg har sparet 

op til for at passe ind mellem, alt det andet Kappa og Nike. Nederst ligger min Steffen 

Brandt T-shirt. Den er rød og der står med sorte store bogstaver ”kys bruden Steffen 

Brandt 1996”. Jeg har hugget den fra min bedstefars tøjskab. Jeg tager T-shirten over 

hovedet og nogle sorte bukser, de er efterhånden lidt for slidte. Jeg tager billetten op. 

Den er blå og der står ticketmaster nede i hjørnet , det er nede på lille Vega, han spiller. 

Jeg glæder mig. Glæder mig til at synge med på hans sange  uden jeg skal holde mig for 

munden. Uden jeg skal kigge mig over skulderen. Uden jeg skal skifte sang ovre i 

skolen. Nu tager jeg til billetten med til koncerten med min y-sanger.  

 

 



Jeg kigger på klokken 18.00. Normalt havde jeg været ude med vennerne, men jeg 

sagde jeg var syg for at holde den fredag aften fri. Jeg tager min brune jakke på med de 

røde klistermærker. Min bæltetaske der er neon grøn ,som jeg købte i går. Sætter mit 

kedelige brune hår op i en hestehale. Nogle gange ville jeg bare ønske , at jeg var en 

gammel dame op i 40’rne. Så kunne jeg frit snakke om Steffen til alle jeg kendte, for det 

ville være fuckning normalt. Jeg tager mine sorte doktor Martens og binder 

snørebåndet. Jeg går ud i entreen og gemmer billetten i lommen på min jakke. ”Mor jeg 

smutter nu!” ”Okay skat, hyg dig!” Ja, ja mor jeg skal nok hygge mig. Men du aner 

ikke, at jeg ikke skal hænge ud ved skaterparken med alle de andre. Jeg skal til den 

koncert , jeg aldrig vil glemme. Jeg trasker ned af trapperne i min opgang og smækker 

døren i, og idet er jeg udenfor, og Vega ligger ikke langt væk.  

 

Jeg drejer ned af Enghavevej og ned på Rejsbygade. Foran Vega står over 300 gamle 

mænd og koner i kø, damer med blomstrede kjoler og pivrød læbestift. Gamle koner 

sammen med deres veninder med eyeliner der går ud til deres ører. Med brunfarvede 

håndtasker. Jeg går tættere hen mod køen og stiller mig bagved et gammelt ægtepar, 

damen står i blomstret kjole, der er lidt for rund om hendes baller. Hendes mand ligner 

min bedstefar. Med blå skjorte og grå bukser. Og sorte briller. Han står med deres billet 

i hånden. Og konen kigger ned på sin Nokia. Hun vender sig om og hendes blik sætter 

sig på mig. Hendes friseret hår bølger ud over det hele. Hun siger med en meget højlydt 

stemme ”nej hvor er du da en sød pige at holde en plads for din mor” min hjerne 

strammer til. Damen vender sig om igen. Hvis bare hende der damen, så min mors 

playlister. Ville hun ikke se skyggen af Steffen Brandt og tv2. hun ville se Katy Perry 

og Nicki Minaj . Jeg kommer længere og længere frem. Flere og flere blomstrede kjoler 

og eyeliner damer kommer ind, med billetten i hånden…jeg når tættere og tættere på 

den rødhårede tynde vagt. Med bumser overalt i kajen. ”Hej må jeg se din billet?” Jeg 

rækker den frem han godkender og giver, et smilende nik. Jeg træder væk fra billetkøen. 

Der står lange køer ved garderoben. Søde tynde piger står og hænger tunge pelsjakker 

på bøjler. Jeg stiller mig i den kø ,der for min hjerne er kortest. Afleverer min jakke til 

en af de tynde piger. Og jeg går med raske skridt. Maser imellem folk der fumler med 

deres telefoner. Folk der bestiller en drink eller en øl ”de ikke har smagt i mange år”. 



Jeg går ind på lille Vega. Der går mænd dækket i sort fra top til tå. Og sætter guitarer 

op. Bagved scenen står der et stort blåt banner med rød skrift ”tv2”. Jeg rækker min 

telefon op og tager et billede af det. Og gemmer i min private mappe. Med alle mine 

andre Steffen Brandt screenshots. Der er allerede mange mænd og koner over fyrre, der 

har fået sig en plads. 

 

 

 Men får klemt mig ind på en plads lige ved siden af to veninder der nok er i 50erne 

deromkring. ”ej Lotte glæder mig sådan til at se Steffen Brandt!” ”det hedder nu tv2!” 

siger den anden veninde og retter på brillerne. ”men han var nu pænere da han var 30 

eller hvad? , nej han er ligeså køn så dengang og nu” siger hun og fniser så hun får helt 

røde kinder. ”Ej Steffen er nu stadig en meget flot mand”. Jeg kigger hen mod loftet ,de 

blå lanterner i loftet får gulvet til at farve sig blåt. ”Ej Lone kan vi ikke nok tage en 

cocktail vi har jo børnefri dag” hun trækker på det ”arr jeg skal på job…” ”ej kom nu 

bare en gang!” ”så lad gå” den lille buttede dame hopper op og næsten slæber den lange 

ranglede dame ind på baren. Jeg kigger på klokken der er 6 minutter til det skal starte. 

 

Jeg kigger hen mod scenen. Alt krids krads er blevet sat op. Det gamle veninde par er 

ikke kommet i nu. Men tre 50 årige har taget deres plads. Den ene er meget kraftig i 

udseendet. Han står ,med en kæmpe fadøl der er nok den største på øl kortet. De andre 

står med en lidt mindre øl. Men ligeså mange procenter i sikkert. ”han er fuckning sent 

på den” siger ham den store og kigger ned på sin iphone 6. ”men Ronni det er han jo 

altid” ”ja ja men det sgu da træls Allan!”. pludselige skifter det blå lys, til grøn. 

Guitaristerne går ind og folk jubler. Men det folk venter på er jo Steffen Brandt. Jeg 

venter ,og som kommer ind i sit sorte jakkesæt og sit hvide hår. Jeg kigger det er 

mærkeligt han står der. nu sidder ikke udstoppet på mit værelse på en plakat. Nu står 

han der. han går hen til mikrofonen. ”ej hvor er det fedt at se så mange…unge 

mennesker”. Alle de gamle skriger af grin. Og de gamle mænd slår sig på ryggen. ”vi 

begynder med eventyr for dig”. Jeg hopper op med en lille pioette. Melodien begynder 

og spille og jeg synger med. Næsten skriger.  



 

Min krop har fået alt for meget Steffen. Jeg kan ikke klare det. Efter han har sunget 6 

sange. ”alle sammen det har været en dejlig aften!...men den joke jeg sagde da vi startet 

at vi var unge mennesker. Der er en ung dame i blandt os” siger han smiler. Og hans 

blik lander på mig. Jeg stor med storslået øjne…er det virkelig mig?. ”ja dig unge 

dame”. Lyset rammer mig. Jeg kniber øjnene sammen. En af vagterne giver mig fri 

adgang. vagten løsner hegnet og lader mig gå ind. Mit hoved kan ikke tænke! Det så 

vildt. Jeg skal op på scenen med Steffen!. Jeg går op af nogle sorte trapper. Jeg træder 

op scenen. Er lige ved at vælte en af de røde guitarer. Steffen kigger på mig og trækker 

mikrofonen hen til min munden. ”hvad hedder du?” hans stemme er sprød. Jeg kan 

mærke min stammen helt ind i knoglerne. ”Mia” siger jeg med en læspende lyd. Jeg 

læsper aldrig , men når Steffen spørger om ens navn så kan det kun være normalt!. ”ja 

Mia sig mig, hvad er din yndlinges sang fra tv2?” det flimmer i mit hoved med sange. 

Men der er en sang der sidder fast i mit hoved. ”Øh kys det nu”. Jeg kan mærke varmen 

stramme i mine kinder. Publikum jubler. Flere gamle kvinder retter på håret. De gamle 

mænd hælder mere øl ned i halsen. Guitarende stemmer op. Steffen begynder ”kys det 

nu det satans liv”. Jeg tager en video gemmer den i mit hemmelig album. Han kigger på 

mig mens guitarende spiller en solo. Han blinker og laver tummel op. Da sangen er 

færdig går jeg ,hen til ham. ”øhm må jeg få et selfie?” ”selvfølgelig” sagde Steffen. 

”øhm altså med hele bandet?” ”ja det kan vi da godt kom her gutter ,nu skal der tages 

selfie”. Jeg vender kameraet og smiler mit kejtet smil. Det bliver nogle gode billeder. 

Jeg gemmer dem. Og jeg vil kigge på dem i mange år. Jeg går ned af trapperne, og en 

vagt klapper mig på skulderen og lukker mig ud. Folk klapper og kigger på mig med et 

anerkendt blik ,som om jeg var en 40 årige. Eller en gammel mand der lige har bundet 

en fadøl i en slurk.  

 

Den sidste sang bliver spillet. Og folk begynder at gå. Jeg smiler helt over hele hovedet. 

Jeg går ud af indgangen. Får min jakke. Og tager den på. Knapper alle knapperne. alle 

går ud. Jeg trækker ud i det kolde vejr. Min jakke varmer end smule. Mit brune hår 

blæser op i skyerne og ind i mit hoved. Jeg trækker hen mod min gade. Foran min dør. 

Låser mig ind. Kigger på de billetter som ikke er gyldige længere.  



 

Men bare det var. Bare alle fredage aftener Var som den her. det ville være fuckning 

fedt!.  Jeg låser mig ind. Jeg kan dufte millionbøf. Og en sur flaske hvidvin der trækker 

alt luft op. Min mor sover i sofaen. Ser træt og udmattet. Fjernsynet kører i baggrunden. 

Små lyse stemmer kan jeg kører fra tv’et. Jeg slukker det. Og trækker min mors dyne 

ind på sofaen, jeg trækker den over hende. Også går jeg selv ind på mit værelse. Tænder 

min telefon, kigger på det selfie jeg tog med bandet. Jeg zoomer ind på Steffen. Tager et 

sceenshot. Jeg lægger min telefon på natbordet. Smider mig i sengen ,og det går op for 

mig hvor træt jeg er. Glemmer at sætte min telefon i opladeren men er så træt at det er 

så ,lige meget. Jeg tænker i 5 sekunder og så lukker mine øjne.               

 

Næste dag: 

Jeg vågner sparker dynen ned på gulvet, kigger mig i spejlet mit hår har samlet sig i en 

stor hårbolle. Prøver at børste den ud. Men trækker en hoodie over hovedet. Tager nogle 

blå bukser på slidte men, ligemeget. Går ud i køkkenet ser ,at min mor er taget afsted på 

arbejde. Kigger på billederne fra i går. Det stadig vildt at jeg har et selfie. Med dem alle 

sammen. Tager en bolle og smøger noget Nutella på. Tager min taske på og låser døren 

 

 

Og trasker ned af opgangen. Og hen til skolen. I det jeg har krydset fodgænger feltet. 

Hører jeg nogle råbe bag mig. Jeg stopper op ”hej Mia!” råber Cecilie med hestehalen 

der ser ud som at være nylavet. ”hej Cecilie!” vi krammer. ”nå hvad lavet du i går?” 

tanken ligger i baghovedet skal jeg sige sandheden eller ligge den der ”er normal 

ligesom alle andre”?. Tror ikke min hjerne tænker på at vælge noget andet”. ”øhm jeg 

var syg så prøvet at få det bedre” siger jeg og smiler . hun kigger på mig som hun kan 

gemmen skue min løgn. ”Mia…jeg ved godt hvad du lavet” ”men hvordan?” ”Mia” 

siger hun og smiler ”jeg synes det pisse sejt, at du har din egn musiksmag du behøver 

ikke at pakke den væk.” siger hun smiler med det der blik alt-er-okay. Jeg krammer 

hende igen. ”troet bare at folk syntes det var kikset.” ”ja ,men Steffens musik er da så 



fed!”. ”altså min far var med til den koncert og da han sagde du blev trukket op på 

scenen ,det sådan noget min far gerne vil prøve” siger hun og griner. ”vi må nok skynde 

os nu” siger jeg og kigger på klokken. ”ja upsi”. Vi løber hen, mod den røde murstens 

bygning. Glæden springer i min krop. Så jeg løber sammen med Cecilie med et kæmpe 

smil. Endelig behøver jeg ikke at sætte Billie Eilish eller Ariana grande på længere. 

Eller have nogle mønster som min baggrund. Nu kan jeg sætte Steffen på alle vores 

timer.  

Mig og Cecilie går ind i klassen. Lone kigger og vi smider et ”undskyld” ud af munden. 

Sætter mig på min plads ved siden af Ruben. Jeg åbner min computer og sletter alle 

mine playlister. Og opretter en ny ”mine y-sange”. And guess what? de alle sammen 

med tv2 sange selvfølgelig. Jeg kigger over på Cecilie og hun kigger jeg viser hende 

min nye playliste. Hun giver tommelfinger op. det første gang jeg føler mig som mig 

selv. Den facade jeg har smidt på, kan bare ligge på skrivebordet og ligge og flyde. Jeg 

er total færdig med den. 

 


